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Namaste ystävät!                          joulukuu 2015 

 
Adventtitervehdys teille  ystävät. Hindiksi jouluna toivotamme Bara 
Din Mubarak, joka tarkoittaa Suuren päivän toivotus. Kristuksen syn-
tymä olikin ihmiskunnalle valtava, suuren historiallisen päivän ja ajan-
jakson alku. 

Pohjois-Intian talvi alkoi marras- joulukuun vaihteessa. Tämä tarkoit-
taa sumuisia, koleahkoja aamuja ja mahdollisesti vähän auringonpais-
tetta päivällä, sikäli kun auringonsäteet pääsevät kaupungin yllä leiju-
van saastepilven läpi. Kaupunkimme on nykyään maailman saastunein. 
Aikaisemmin Kiinan Peking oli ykkössijalla, mutta siellä viranomaiset 
ryhtyivät toimiin v.2013 ja ilmanlaatu on paranemaan päin tiukkojen 
toimenpiteiden seurauksena. Delhissä on vasta nyt havahduttu saastei-
den myrkyllisyyteen, kun sairaaloihin tuodaan ihmisiä, jotka kärsivät 
erilaisista hengitysvaikeuksista, astmasta ja silmien ja ihon ongel-
mista. 

Jokin aika sitten Times of India- lehdessä  oli tieto, että saastuneim-
massa osassa Delhiä ilmanlaatuindeksi oli 860 ja Pekingissä se näytti 
175 eli tämä tarkoittaa, että Delhin saastuneimmissa osissa oli 5 ker-
taa saastuneempaa kuin vastaavissa Pekingissä. Kiinassa hallitus olisi 
Delhin lukemissa sulkenut tehtaat, rakennustyömaat ja kaikki ulkotoi-
minnot oppilaitoksissa. Delhin kaupunki ei tehnyt mitään, vaikka erit-
täin huono ilmanlaatu jatkui yli kolme päivää. 

Nyt kun saaste tiivistyy Delhissä lämpötilan laskiessa, kaupungin johto 
päätti aloittaa tammikuun alusta kokeilun, jollaista on toteutettu jo 
monissa suurkaupungeissa ympäri maailmaa mm. Kiinassa. Se on ns. 
pariton-parillinen päiväsysteemi maanantaista lauantaihin, joka perus-
tuu autojen rekisterikilpien viimeiseen numeroon.  



 

Näin saadaan vähennettyä autojen määrää liikenteessä. Tämä kokeilu 
on tarkoitus kestää kaksi viikkoa, näin aluksi. 

Me olemme poteneet flunssaa ja erityisesti kurkkukipua, joka tuntuu 
tulevan takaisin juuri kun ajattelee että nyt on taas kunnossa. Mei-
dän kodissa on aikaisempaa enemmän pölyä, saasteita ja ulkona me-
lua. Tämä johtuu kadun toisella puolella olevasta rakennustyö-
maasta, jossa ollaan päästy sementinvalmistusvaiheeseen, kun raken-
nuksen pohja on kaivettu valmiiksi ja rautapiikkejä asetellaan. 

TULVAT CHENNAISSA 

Etelä-Intian Chennaissa (ent. Madrass) on koettu kovia, kun jokavuo-
tiset monsuunisateet ovat olleet runsaammat kuin yli 100 vuoteen. 
Ihmisiä on kuollut kuukauden aikana yli 250, avustusleireillä elää 
tällä hetkellä 72119, tiet ovat olleet veden alla, sähköverkko poikki 
ja lentokenttä suljettuna. Sosiaalinen media on auttanut avustus-
työssä mm. raha-avustusten keräämisessä, ruokatavaroiden tilauk-
sessa ja jakelussa sekä vapaiden majoituspaikkojen ilmoittelussa. 
Esim. Intiassa on n.300 milj. ihmistä ilman sähköä ja katkot ovat ylei-
siä koko maassa. 

Vieraillessamme joulukuun alun viikonloppuna Amarjitin  veljen per-
heen luona Vashalin lähellä  Delhin lähistöllä, näimme matkalla mo-
nia suuria ulkoilmapaikkoja katoksineen häitä varten. Niissä oli mitä 
komeimpia kulisseja ja värikkäitä loistelamppuja. Puhumattakaan 
hääkulkueista, joissa on aina soittokunta, valkoisella hevosella rat-
sastava sulhanen ja juhlakansaa kulkueen hännillä tanssimassa musii-
kin tahdissa. 

Meidän kerrostalon ”vartija”, nuori Sonu-niminen hindumies on  me-
nossa naimisiin 13.12. Viime jouluna annoimme hänelle lahjaksi ma-
kuupussin, sillä talon kattohuone on kylmä öisin, kun ei ole ikkunoita 
ja tila on alkeellinen. Sitten lahjoitimme hänelle hindinkielisen 

UT:in. Häälahjaksi hän sai rupioita.  

AKA II-TELEVISIO-OHJELMIEN TILANNE 

Parin viime kuukauden aikana Sinun Toivosi II (AKA II) maanantai-il-
taisten televisiojaksojen jälkeen on tullut vähän palautesoittoja kat-
sojilta. Amarjit saa toisaalta soittoja jo tutuksi tulleilta kontakteil-
taan, jotka kertovat miten heidän elämäntilanteensa ovat muuttu-
neet ja pyytävät neuvoja ja rukousta. Joitakin näistä ovat sikhitaus-
tainen kotiäiti Niloo, entinen hindunainen Saroj joka nyt evankelioi 
muita, Delhistä Priti-niminen nainen, evankelista Chauderil Madhya 
Pradeshista ja Pushpa  Mumbaista, joka etsii kristittyä aviomiestä. 
Amit Bhatia Delhissä sekä soittaa että tapaa Amarjitia säännöllisesti. 
Hän taas etsii itselleen pysyvää työpaikkaa ja kristittyä vaimoa. 

Kiitos rukoustuestasi ja muistamisesta kortein. 

Siunattua joulunaikaa toivottaen, 

Amarjit ja Marjut 
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Ole mukana viemässä  

ilouutista Intiaan! 
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 Diwali-koriste Delhin lentokentällä... 

Amarjit ja nuori tv-katselija. 

 Meidän kadulla sulhanen lähdössä häihinsä. 

 Filmauspuuhissa Bengalurussa. 


